AVGASUTSUG
BRANDKÅRSBANA

ASU

Avgasutsug för utryckningsfordon.
Fumex brandkårsbanor är ett komplett program
av avgasutsug för utryckningsfordon.
ASU är avgasbana för utryckningsfordon med
uppåtriktade avgasrör.
Banan möjliggör en helt automatisk funktion vid
ut och infart. Den flexibla upphängningen medger
en sidoförskjutning av avgasröret på 1,5 m. Vid
infart fångas avgasröret in av de två fångstarmarna
på löpvagnen och banan centreras efter avgasrörets
och fordonets placering.
Vid utfart följer löpvagnen avgasröret och lossar
automatiskt vid banans slut.
ASU-1 är för sidomonterade avgasrör, då förses
löpvagnen med en nedåthängande avgasslang som
med det speciella brandkårsmunstycket ABK,
eller den tryckluftsdrivna gummimanchetten APM,
manuellt ansluts till avgasröret. Vid utfart lossar
munstycket automatiskt och slangen lyfts upp och
återförs till utgångsläget av ett bromsat balansblock.
ASU-2 är ett fast monterat utsug med löpskena
och balansblock för sidomonterade avgasrör som
kombinerar en bra funktion med låg kostnad.
Utsuget fästs med en fast konsol som monteras
på vägg eller i tak. Vid infart ansluts det speciella
brandkårsmunstycket ABK, eller den tryckluftsdrivna gummimanchetten APM, manuellt vid
avgasröret. Vid utfart lossar munstycket automatiskt och slangen lyfts upp från golvet av ett
bromsat balansblock.
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Möjlig sidoförskjutning 1,5 m

ASU

Anslutningsdimension
Ø160 mm

Banan är rörlig i sidled och
återgår automatiskt till centrumläge

Kompressionsutrymme för
slang 1-3 m
Löpvagnen följer automatiskt
avgasröret med hjälp av
ett bromsat balansblock

Banans effektiva
längd 4-10 m
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Munstycken

Luftflöde (l/s)

ASU-1
ASU-2

1500
1000

500

För brandbilar dimensioneras
utsuget för 1000 m³/h.

Munstycke typ ABK
eller APM för automatisk
frånkoppling vid utfart

För ambulanser dimensioneras
utsuget för 600m³/h.
För kraftigt avvikande fordon
anpassas luftflödet.

ø160

ø125

500

ASU-1
ASU-2

ASU

ø100

Totalt tryckfall (Pa)

2000

1000 Luftflöde (m3/h)

Slang

TPE-belagd nätarmering med utanpåliggande fjäderstålspiral.

ABK

APM

Slang

Värmebeständig, gummerad väv EPDM/polyester. Spiral i
EPDM belagd polyester. Slangen återtar sin form efter att ha
blivit överkörd.

Egenskaper .......................... Svårantändlig, lämplig för
fordonsavgaser.
Temperaturområde .............. -40°C till +150°C
Max +170ºC för tillfälliga
exponeringar.

6 m KKR-rör 60x40 mm med löpskena 28x30 mm.

Egenskaper

Nedslang
Skena

Leveransutförande

Automatik och munstycken finns i separat produktblad
Avgasmunstycken och Automatik.
Svenska Eurovac AB
Box 38, 311 03 Långås
Tel: 0346 - 930 70
Fax: 0346 - 930 75

Balansblock
Övrigt

......................... Linlängd 4,2 m. klarar vikt
mellan 5-10 kg

Ytbeh. av plåtdetaljer .......... Pulverlack
Vikt .................................... 4,5 kg/m

